РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ФИНАНСОВО
СЧЕТОВОДЕН
ФАКУЛТЕТ

Чл. 5. СТРАНИТЕ приемат, че настоящото рамково споразумение за сътрудничество не
се ограничава със срок. То може да бъде допълвано или изменяно по взаимно съгласие на
СТРАНИТЕ.
Чл. 6. СТРАНИТЕ ще обменят ин�ормация по между си, писмено или по електронен път.
Координатори по изпълнение на рамковото споразумение за сътрудничество са:
За А ФИ: Мими Соколова, главен секретар на АДФИ, m.sokolova�� adfi.minfin.bg
За Катедрата: д-р Ина Лечева, главен асистент в катедра ,,Финансов контрол'', УНСС,
lecheva_i :;;abv. bg
Чл. 7. Публикуването и предоставянето на резултати от извършените съвместни дейности
по проекти на АДФИ и Катедрата на други органи и организации, както и на широката об
щественост, ще става с изричното писмено съгласие на страните.
Чл. 8. Страните по настоящото Р амково споразумение провеждат при необходимост съв
местни срещи за анализ и оценка на резултатите от сътрудничеството, като измененията в
него се правят по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена Ч--"орма.
Чл. 9. Страните ще решават възникналите по изпълнението на СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА
СЪТР УДНИЧЕСТВО въпроси чрез доброволни преговори и в дух на взаимен интерес, а при
невъзможност да постигнат съгласие - съобразно българското законодателство.
Чл. 10. 1 Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУ НИЧЕСТВО се прекратява:
1. С тримесечно писмено предизвестие на една от СТРАНИТЕ до другата СТРАНА;
2. По взаимно съгласие, изразено писмено, както и в съответствие с общите разпоредби на
гражданското законодателство.
2 Независимо от отправеното предизвестие за прекратяване, СТРАНИТЕ се задължават
да изпълнят взаимните си ангажименти, поети във връзка с осъществяване на конкретни ор
ми на взаимодействие с допълнително споразумение, съгласно чл. 3 от настоящото споразу
мение, ако срокът на тяхното изпълнение изтича след края на срока на предизвестието.
Чл. 11. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.
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Настоящото РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТР НИЧЕСТВО е съставено и подписана в два еднообразни екземпляра, по един за всяка СТРАНА.
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